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COM ACONSEGUIR EL CERTIFICAT DIGITAL
Què és el certificat digital?
El certificat digital és un document digital mitjançant el qual un tercer confiable (una autoritat de
certificació) garanteix la vinculació entre la identitat d'un subjecte o entitat i una clau pública.
Aquest tipus de certificats permeten realitzar tràmits en línia amb plenes garanties jurídiques i
s'omplen per a comprovar que una clau pública pertany a un individu o una entitat. L'existència
de firmes en els certificats asseguren per part del firmant del certificat que la informació de la
identitat i la clau pública pertanyent a l'usuari o entitat referida al certificat estan vinculades.
A més d'identificar l'entitat o persona, permet signar els documents electrònics amb la mateixa
validesa legal que la signatura manuscrita. A diferència d'altres mètodes d'identificació com el
codi d'usuari i la contrasenya, amb un certificat digital es poden signar els documents
electrònics amb validesa legal.
Fins al mes de juny de l'any 2016 es podia sol·licitar un certificat de persona jurídica per
a les associacions, però hi ha hagut un canvi en la legislació de la Unió Europea. Aquest canvi del
Reglament, concretament l'article 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, fa que ara
s'hagi de sol·licitar un certificat de representant per a les associacions.
Totes les associacions que ja havien adquirit un certificat de personalitat jurídica abans del
30 de juny de 2016 el podran seguir utilitzant fins la data de caducitat del mateix encara
que ja no el podran renovar i hauran de demanar-ne un nou, però en aquest cas certificat de
representant.

Qui emet aquest certificat?
A Espanya existeixen diverses certificadores autoritzades per a emetre aquests certificats, com
ara la http://www.fnmt.es/home, el Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio, la Agència
Catalana de Certificació, la Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, etc.
Encara que en aquesta fitxa ens centrarem en el que expedeix CERES (Certificació Espanyola),
que és un organisme públic que està vinculat a la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre ja
que és el més econòmic que hi ha entre totes les certificadores autoritzades que existeixen.

Per què serveix el certificat digital?
Hi ha dos principals funcions:
• Firmar electrònicament documents (en format digital), amb plena validesa jurídica.
• Identificar-se de forma fefaent al realitzar alguna gestió o tràmit a través d’algun
programari web. El certificat digital és l'identitat a Internet. Cal tenir present que,
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actualment, la major part de les administracions públiques, estan portant a la xarxa tots
els seus tràmits administratius. És la eina bàsica per a poder realitzar gestions des del
propi ordinador sense haver de sortir de casa.
Altres qüestions importants per a la utilització d'un certificat digital són la simplificació i
automatització de la gestió documental, l'eliminació del paper (sent així més sostenibles) i la
reducció d'errors en eliminar procediments manuals.

Quins tipus de certificats digitals hi ha?
Les opcions d'acreditació admeses són les següents:
• Certificat de Persona física: La persona identificada actua a títol personal.
• Certificat de Representant: en funció de a qui representen hi han diferents tipus:
1. Administrador únic o solidari: Aquest no és el més habitual per a les associacions.
La persona jurídica en aquest cas ha d'estar inscrita al Registre Mercantil i el seu
administrador ha tenir els poders de representació també inscrits en el mateix
Registre.
2. Representant de persona jurídica: Aquest és el certificat per a les Associacions i
per a les Fundacions. S'expedeix a les persones físiques que representen persones
jurídiques, és a dir, cada vegada que el representant de l'associació (qui ocupa la
presidència) canvii per renovació de la junta per exemple s'haurà de sol·licitar un
certificat nou amb el nou representant.
3. Representant d'entitat sense personalitat jurídica: S'expedeix a les persones
físiques que representen ens sense personalitat jurídica, com ara comunitats de béns o
comunitats de propietaris.

Com es demana un certificat digital?
Com hem comentat anteriorment, hi han diferents entitats que emeten certificats digitals, però
per a una entitat, potser el més útil és el de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre , que és el
que ens permet fer tràmits amb Hisenda y a més la més econòmica (14euros).
Hi ha 3 passos per demanar un certificat digital:
1. Sol·licitud: Fer la sol·licitud del certificat digital per a representant de persones
jurídiques
a
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-derepresentante/persona-juridica/solicitar-certificado indicant el NIF de l'entitat i un correu
electrònic. D'aquesta sol·licitud obtindreu un codi que s'ha d'imprimir i portar-ho a
Hisenda (Llistat d'oficines).
NOTA: Només es pot realitzar la sol·licitud des dels següents navegadors: Internet
Explorer o Firefox.
2. Acreditació de l'entitat sol·licitant: Es fa de forma presencial i cal demanar cita
prèvia. Les Associacions, Fundacions i Cooperatives no inscrites al Registre Mercantil amb
NIF propi han de portar a més del codi de sol·licitud i la següent documentació:
• Certificat acreditatiu del registre públic on consti la seva inscripció i el nombrament del
representant legal (s'ha de demanar a Justícia i té una validesa de 10 dies).
• DNI del representant legal.
3. Descarregar del certificat: Per descarregar el certificat digital, s'ha d'anar al següent
link amb el mateix equip on es va fer la sol·licitud i descarregar-ho després de 24 hores
d'haver entregat la documentació. És en aquest moment quan caldrà fer efectiu,
mitjançant targeta de crèdit Visa o Mastercard, el pagament de la taxa associada al tràmit
(14€). Posteriorment del pagament, cliquem a la casella "Descarregar Certificat" i es
generarà un fitxer que es podrà descarregar i instal·lar a l'ordinador.
MOLT IMPORTANT: En el transcurs des de la sol·licitud del certificat on-line i la descàrrega,
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l'ordinador on es tramita, no ha de patir cap canvi en el seu software (ja sigui una
actualització del navegador, un nou programa instal·lat o un formateig del disc dur) ja que això
produiria que el certificat digital no sigues vàlid i no es pogués descarregar.
Trobareu més informació tècnica al web de l'entitat certificadora.

On es guarden els certificats?
Els certificats es guarden al navegador.
• A Microsoft Internet Explorer està a Eines/Opcions d'Internet/Contingut/Certificats .
• En Mozilla Firefox està a Eines/Opcions/Avançat/Xifrat/Veure certificats.
(NOTA: Depenent de la versió de l'explorador la ruta pot variar).
Les versions de navegadors vàlides per aquests tipus de certificats son: Microsoft / Mozilla
Firefox / Netscape

Com fer una còpia de seguretat?
Les còpies de seguretat són necessàries per tal de no perdre el certificat digital en cas de
desinstal·lació del navegador, si es formateja l'equip o és vol exportar el certificat a un altre
equip.
A Internet Explorer s'ha d'anar al menú Eines/Opcions d'Internet/Contingut/Certificats . Una
vegada dintre de la finestra de Certificats anirem a la pestanya de 'Personal'. Aquí és on es
mostren tots els certificats personals que tenim al navegador. Seleccionem el que volem
exportar i cliquem a Exportar. En aquest moment ens sortirà un assistent d'exportació del
certificat.
1. A la primera pantalla s'ha de donar a Següent.
2. A la segona MOLT IMPORTANT s'ha de clicar a 'Exportar la Clau Privada (si no es
selecciona aquesta opció s'exportarà un certificat buit).
3. A la tercera pantalla següent.
4. A la quarta s'ha de clicar a 'Examinar' i s'obrirà una finestra per tal de que li doneu nom
al certificat i la ruta on el voleu guardar.
5. I a l'última pantalla clicarem a Finalitzar
El procés per altres navegadors és molt similar.

Com identificar si un certificat està ben exportat?
Per saber si s'ha exportat correctament un certificat s'ha de mirar l'extensió del fitxer:
• Per Internet Explorer el fitxer ha de ser un .pfx (si s'ha creat un fitxer .cer voldrà dir que
no s'ha exportat la clau privada)
• A Mozilla Firefox el fitxer ha de ser un .p12 (si es crea un .p7b vol dir que el fitxer no té
clau privada.

Com i quins tràmits puc fer online amb el certificat digital?
Es podran presentar tots els impostos a l'Agència Tributària (IVA, IS, Model 036...), registrar
tots els canvis de dades de l'entitat al Departament de Justícia (canvis d'adreces,
renovació de la Junta directiva, modificació dels estatuts, ...) resumint, és una eina que dóna
'poders legals' per poder dur a terme totes aquestes gestions des de casa.
Referent als tràmits que podem fer amb el Departament de Justícia, cal recordar que gràcies al
certificat digital, a part de poder fer-los online i així estalviar temps i recursos, també tindrem
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una reducció del 50% del cost de la taxa que s'ha de pagar per cada tràmit.
Cal recordar que tots els tràmits que es realitzin on-line tindran una reducció del 50% del cost
de la taxa excepte la inscripció de l'associació on s'haurà d'abonar el 100% de la mateixa, ja
que per poder operar online en nom de l'entitat cal un certificat digital, i per obtenir un certificat
digital per una entitat, cal que prèviament estigui inscrita al Registre d'Associacions del
Departament de Justícia i a més es disposi d'un NIF de l'entitat.

Més informació
Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre
http://www.cert.fnmt.es
Hisenda
http://www.agenciatributaria.es/
Com fer una còpia de seguretat d'un certificat?
https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/exp-imp-y-elim-de-certificados
Preguntes freqüents sobre certificats digitals
https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes
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